Matej Čepin, foto: Robert Hutinski
Matej Čepin, Igra II, olje in akril na platno 48,4 x 35 cm

Na naslovnici: Matej Čepin, Melancholia, olje na platno 150 x 200 cm

Matej Čepin, rojen 1977, živi in ustvarja v Celju. Že leta 2003 se je
predstavil s svojimi deli in požel zavidljivo priznanje. Razstavljal je še
mnogokrat s samostojnimi in skupinskimi razstavami tako doma kot
v tujini. Za svoje delo je prejel nemalo domačih in tujih priznanj, med
drugim je bil povabljen na Dunaj.
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Matej Čepin

Rojstvo za Getsemani
Likovna razstava, december 2014 - januar 2015

Dom sv. Jožef Celje

Rojstvo za Getsemani

vabi na odprtje razstave

Težišče dosedanjega opusa celjskega ustvarjalca Mateja Čepina
predstavljajo slike, ki odsevajo temeljna eksistencialistična vprašanja
smisla človekovega bivanja in njegove ujetosti v prostor in čas. Teme in
motivi, ki jih je prikazal na prvih razstavah, ga zanimajo še dandanes,
prav tako pa pogledi na svet in umetnost, ki jih vedno znova z velikim
veseljem predstavlja. Od začetka kariere jih do danes ni bistveno
spremenil. Po njegovem mnenju je danes iskrena umetnost edina, ki
lahko ponudi to, kar je nekoč nudila religija: vprašanja in odgovore o
smislu življenja in o transcendenci. Umetniško relevantno je za Čepina le
delo, ki se ukvarja z današnjim mentalnim in intelektualnim stanjem
sveta; po njegovem ima lahko le takšno delo produktiven
učinek. Njegove zgodbe so včasih šokantne in grozljive, vendar ne zato,
ker hočejo biti spektakularne, temveč zato, ker so zrcalo naše realnosti. V
skladu s tem prepričanjem za svoje umetniško ustvarjanje išče navdih v
preteklosti in sodobnosti, v družbi t. i. visoko industrializiranega
zahodnega sveta, ki človeškost v njenih najboljših zmožnostih človečnosti, ljubezni, solidarnosti, spoznavanju, domišljiji - ogroža. V
svojih delih Čepin prikazuje skrajno zaostrene situacije do katerih ljudi
pripeljejo čustvena praznina, pomanjkanje komunikacije in podvrženost
množičnim medijem v kombinaciji z materialnim (pre)obiljem.
Motivno-tematske stalnice njegovega opusa so odtujenost (tudi v najbolj
intimnih odnosih), zatiranje čustev, bolezen, samomor, krivda, trpljenje
ter nasilje in njihova prisotnost v medijih. Izhaja iz sveta sanj,
prepletenega s sekvencami realnega. Čepin se skozi posredovane namige,
simbole, fragmentarne ikonografske podobe izogiba pretirani naraciji,
ampak deluje bolj skozi polje emotivnega in psihičnega. Čepin skuša tudi
s formalnimi sredstvi ustrezno prikazati odtujenost, čustveno hladnost,
brezciljnost, nekomunikativnost in pokvarjenost ljudi v sodobnem svetu,
ki ga je zaradi prevelike kompleksnosti mogoče dojeti le še fragmentarno.
Čepinovo vodilo je, da morajo umetnika zanimati ljudje in da mora verjeti
v to, da se je z njimi vredno ukvarjati.
Tokrat se nam predstavlja s čisto svojevrstnim opusom s pomenljivim
naslovom Rojstvo za Getsemani. Biblično zgodbo je na
samosvoj simboličen način vpel v našo sedanjost in nam pokazal
ogledalo.

Rojstvo za Getsemani
slikarja Mateja Čepina
Slikarja in njegovo razstavo ter delo bo predstavil
umetnostni zgodovinar Aleš Stopar.
Glasbeni program pa bo na violini izvedla Nike Makuc.

Odprtje bo v petek,
19. decembra 2014,
ob 19. uri, na Plečnikovi 29.
Matej Čepin, Intervju I 2013, olje na platno 200 x 150 cm

Aleš Stopar
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